


NOSSA MISSÃO
Informar e esclarecer a população, levando conteúdo 
exclusivo sobre as novas tecnologias, tendências, 
novidades e acontecimentos do agronegócio.

NOSSA POSIÇÃO
Expandir a atuação, deixando de ser regional e, 
ampliando de forma nacional levando conteúdo de  
qualidade aos quatro cantos do país.

NOSSA VISÃO
Atuar de forma dinâmica com conteúdo claro, técnico 
e objetivo, para que todos os leitores, possam utilizar 
conteúdo no cotidiano.   

Criada em 2014, a Revista Magazine AgroFest é uma publi-
cação bimestral, de distribuição gratuita que atua nas 
regiões administrativas de Ribeirão Preto, São José do Rio 
Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, com atuação em 
45 municípios das quatro regiões administrativas e duas 
cidades de Minas Gerais, alcançando uma população 
urbana estimada em 3.031.272 milhões de habitantes e, 
população rural estimada em 115.905 mil habitantes com 
conteúdo focado e direcionado ao agronegócio, englo-
bando os diversos segmentos como suinocultura, avicul-
tura, piscicultura, pecuária de corte e leite, grãos, hevei-
cultura e outras culturas predominantes. O Estado de São 
Paulo que representa cerca de 18,8% do (Produto Interno 
Bruto/2017) PIB, chegando a movimentar cerca de R$ 268 
bilhões. Por este motivo, a Magazine AgroFest foi a revista 
pioneira em direcionar o seu conteúdo ao agronegócio e 
assuntos de interesse dos produtores rurais, empresários, 
criadores, leitores, clientes, parceiros e amigos, podendo 
ser lida impressa e online.
A premissa da Magazine AgroFest é estar atenta as neces-
sidades do mercado, criando ferramentas de comunica-
ção que atinjam o público desejado.
Este Mídia Kit apresenta todas as soluções para sua 
empresa, produtos e serviços para que estejam em conta-
to direto e constante com seu público-alvo, de forma 
e�ciente e direta!

A REVISTA

A piscicultura movimentou, em 2018, cerca de 
R$ 5,6 bilhões, atingindo 722.560 toneladas, 
gerando mais de 1 milhão de empregos 
diretos e indiretos, colocando o país como o 
4º maior produtor de tilápias no mundo, 
espécie que representa 55,4% da produção 
nacional.

A cana-de-açúcar possui um dos maiores 
turamentos do campo, estimado em mais de 
50 bilhões ao ano e, empregando mais de 1 
milhão de pessoas.

A soja possui o maior faturamento do campo 
brasileiro, estimado em mais de R$ 140 
bilhões ao ano, com uma produção de 115 
milhões de toneladas, empregando mais de 
1,4 milhões de pessoas. 

Na suinocultura o Brasil, em 2018, �cou com as 
4ª colocações como o maior produtor, com 
3,97 toneladas produzidas e, exportador com 
646 mil toneladas exportadas.

A avicultura produziu, em 2018, 12,9 milhões 
de toneladas, sendo a 2ª maior produtora  
mundial e, exportou 4,1 milhões de tonela-
das, sendo o maior exportador de frango no 
mundo.

A heveicultura nacional é a maior da América 
Latina, sendo que o estado de São Paulo 
detém 58% do volume nacional e gerou, em 
2017, R$ 590 milhões, empregando mais de 80 
mil pessoas nas plantações e indústria.

O boi possui a segunda maior renda do campo 
brasileiro, são R$ 76 bilhões ao ano, tornando 
o Brasil o maior exportador de carne bovina 
do mundo, podendo se aproveitar quase tudo 
do boi, do couro até o chifre.

Os aplicativos estão ganhando espaço no 
campo, estima-se que o brasileiro utilize cerca 
de 41 aplicativos diariamente, por cerca de 
três horas continuas e cento e vinte e sete 
milhões de pessoas utilizando a internet, ou 
seja, cerca de 70% da população brasileira.



 

 
 

VANTAGENS AO ANUNCIAR

CIDADES ATENDIDAS

A Magazine AgroFest sempre visa buscar o 
melhor para os parceiros e clientes, diversi�cando 
constantemente a presença em eventos como 
exposições, shows, rodeios, feiras, palestras, 
cursos, leilões, todos voltados a produtores rurais, 
criadores de raça, entre outros, visando sempre, 

alcançar públicos diferentes que atendam aos 
anunciantes. Os eventos participantes são os 
maiores voltados ao agronegócio no interior pau-
lista e em outros estados como Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás.

Adamantina | Andradina | Araçatuba | Bady Bassit | Bálsamo | Barretos | Bebedouro | Birigui | Buritama | 
Cardoso | Catanduva | Cedral | Cosmorama | Fernandópolis | Fronteira/MG | Frutal/MG| Guapiaçu | Ibirá | Icém 
| Ipiguá |  Jaboticabal | Jales | José Bonifácio | Junqueirópolis | Matão | Mirassol | Monte Alto | Monte Aprazível 
| Nhandeara | Nova Granada | Novo Horizonte | Olímpia | Orindiúva | Palestina | Paulo de Faria | Penápolis | 
Potirendaba | Presidente Prudente | Ribeirão Preto | Riolândia | São José do Rio Preto | Santa Fé do Sul | 
Sertãozinho | Tanabi | Votuporanga

As regiões administrativas de Araçatuba, Presi-
dente Prudente, Ribeirão Preto e São José do 
Rio Preto são as regiões que mais representam o 
agronegócio no estado de São Paulo, movimen-
tando cerca de 22% da produção total de carne 
bovina do Estado, valor de produção da criação 
de gado de corte, leiteiro e da cana-de-açúcar, 

além de outras culturas como laranja (indústria e 
mesa), cana-de-açúcar, leite, café, ovos, heveicul-
tura entre outros. Além das cidades de Fronteira e 
Frutal, em Minas Gerais, que também são fortes na 
agropecuária, pecuária leiteira, grãos (soja e 
milho), cana-de-açúcar e abacaxi, sendo a terceira 
maior produtora do país.



FORMATO DIMENSÕES VALOR

Banner Fixo 
 

728 x 90 pixels SOB CONSULTA

Banner Fixo 
(Banner Central/Aleatório)

728 x 90 pixels

Banner Fixo 
(Acima de Leilões) 741 x 90 pixels

Banner Fixo
 ( Fixo Lateral) 336 x 250 pixels
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         *

         *

         *

(Topo Destaque)

ANÚNCIOS - WEBSITE
O site traz notícias diárias além do conteúdo da revista impressa, com acesso integral da edição atual e com 
conteúdo aberto das edições anteriores. Acessível nas versões web e mobile.
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FORMATO

PÁGINAS ESPECIAIS

DIMENSÕES VALOR

Capa + Miolo ( 2 páginas) 21 x 28 + 42 x 28 cm SOB CONSULTA

         *

         *

         *

         *

         *

         *

         *

         *

         *

         *

         *

21 x 28  cm

21 x 28  cm

21 x 14  cm

7,5 x 28  cm

9 x 12  cm

9 x 4 cm

21 x 28  cm

21 x 28  cm

21 x 28  cm

42 x 28  cm

21 x 28  cm

Página Indeterminada

Publieditorial ( Matéria )

1/2 Página Horizontal

1/3 Página Vertical

1/4 Página Vertical

Cartão

2ª Contra Capa Interna

3ª Contra Capa Interna

Página 3

Página Dupla

Contra Capa Externa

Sistema de Encarte / Milheiro Tam Máximo 21x28          *

         *21 x 10 cmRodapé

ANÚNCIOS- REVISTA

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO BIMESTRAL 6 edições anuais

 

    
      

                 
                  

      
    

 Distribuição gratuita nas cidades que englobam o Noroeste Paulista, como 
comércios, autarquias, hotéis, clínicas, cooperativas, além dos principais 
eventos do setor, atingindo assim, cada edição, um público totalmente novo.

TIRAGEM 5.000 exemplares = impresso + digital 

Conforme negociação do anúncio, estuda-se parceria editorial, onde o anunciante poderá ter uma coluna �xa ou poderá 
ser veiculado matéria falando sobre seu serviço/produto da empresa ou abordando assunto relacionado. Haverá acrésci-
mo de 20% no valor, aos clientes que não tiverem arte pronta, para pagamento de agência/criação.

Envio do material:  Arquivo em PDF com resolução em 300 dpis. Para melhor aproveitamento da revista digital basta 
enviar o arquivo em pdf fechado e não converter os links (URL) em curvas, usando o link (URL) da sua empresa ou serviços 
na arte como texto editável.
Segurança: Os arquivos devem ser enviados com 8mm de sangria em todos os lados.
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REVISTA MAGAZINE AGROFEST 

Fones: 17 3022.2527 | 98152.5400
contato@magazineagrofest.com.br 

comercial@magazineagrofest.com.br

 
 

magazineagrofest
www.magazineagrofest.com.br


